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MEGYEK AZ APÁMMAL
Elemi-iskolai elsőosztályú legényke voltam s a falu
közepetáján laktunk, szemközt a haranglábbal. Nagy
csütörtök délutánja volt ez s szegény anyám a húsvéti ka
lácsot sütötte a kemencében. Estetájt lehetett, amikor meg
nézte a három kalácsot, de ugyanakkor föl is zokogott oly
szívettépőn, hogy alacsony házunk előtt meg-megálltak a
járókelők:
— Ugyan mi baja lehet megint ennek a fiatalaszszonynak ?
Édesanyám akkor már ráborult az ágyra s kétségbe
esve jajgatott:
— Istenem, Istenem, hogy te is csak a szegénységet
tudod meglátogatni! Jaj, mi lesz velünk a feltámadási
ünnepre? Oda a kalácsom!
A kalács valóban odalett s így nem volt mit meg
szentelni a plébános úrnak. Pedig a szép kalács külön
büszkesége volt addig minden húsvéton szegény anyánk
nak. Ügy látszik, romlott lisztet kaphatott a kalácshoz,
de hogy a molnár vagy a boltos-é az oka: nem emlékszem
már harminchat esztendőnek ködéin keresztül. Ám lehet
séges lehetett, hogy kölcsönkértük csak azt a lisztecskét.
Anyánkat rázta a zokogás:
— Istenem, mit vétettünk neked, hogy mindig csak
minket sújtasz!?

2

Akkor nyitott be az apám. A kovács-szín felől jöhe
tett valahonnét, hol a patkoltató falusiakkal, esetleg tá
voli idegenekkel beszélgette ki magát kedvére. Ráért bő
ven ! Tudniillik ekkor is úgy álltunk, hogy hetek óta fog
lalkozás nélkül tengett a nagy világban s várta-várta a
jószerencse! Ahogy látta anyánkat elfúlt jajveszékelés
sel az ágyra borulva, meglepetve kiáltott fel:
— Valami baj van megint!
Szegény anyánk eljajgatta ekkor, hogy úgy látszik,
csírás lehetett az élet, melyből a lisztet őrölték s ezen a
liszten adhatott túl a zsidó. Mert nyúlós volt a kalács s
ahogy felvágták, akár a szalonna: széle csúnyán elvált
a belétől. Tudta az apám tüstént, mi a teendő, mert csi
títgatva szólt:
— Nyugoggyál meg, Mária! Hónap segíecségért in
dulok Vinkócra az öregekhez, Jankelt pedig megpofo
zom, mihent elékapom legközelebb ! Édesanyám mintha fölfigyelt volna az Ötletre s csak
alig szipogott már. Apám az asztalhoz telepedett a köz
ben, feltúrt hajáról levette a kalapot és sokáig nézett
maga elé. Egyszer megszólalt még, de olyan hangon,
mintha idegen világokban járt volna az eszével:
— Holnap, nagypénteki napon indulok s nagyszom
bat délben itthon leszek. Hozok egy hátulsó-sódart is:
legalább jól beeszek egyszer . . .
— Édesapám, vigyen magával engemet is! — kér
leltem esengve.
Az öreg rábólintott:
— Nem bánom, gyöhetez!
Ilyen előzmények után történt, hogy másnap, jókorreggel, útrakészen álltunk. Apám vállára lökte a tarisz-
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nyát, miután előzően kenyeret s némi maradék-szalonnát
dugott bele. Az utolsó pillanatban felkiáltottam:
>— Édesapám, hozza el a nagybotot is!
Minek a, fiam?
Azt hiszem, csupa aggodalom lehettem:
— Hátha találkozunk Fityerával!
— Fityerával? — s annyi fölény közt mosolygott,
ami természetes is volt oly erejű embernél, amilyennek
az apámat ismerték, míg e világban küzdött az élet ne
hézségeivel. — Avval a nyáribetyárral? Ilyenkor még
téli vackán hever s különben is az ő baja volna!
Kihúzta magát, úgy nyilatkozott Fityeráról:
— Mertha elibém tanálna állni, mi lenne akkor?
Van egy rozsdás flintája, azt elszedném tőle s úgy végigfenekelném a boldogabb végivel, hogy attul vakarózna
három hétig!
Elbúcsúztunk a kis családtól s nekivágtunk az út
nak. Hétesztendőske lehettem ama tavaszelőn, de tud
tam, hogy kibírom az utat azért... Hisz anyai nagyapámékhoz igyekeztünk, Istenem!
Mert akkor élt még a szent öreg s gondoktól nem
zaklatva virult és gyarapodott nagy családja Vinkócon.
Dobogott a szívem, valahányszor nagyapámék háza
felé indulhattam el a messzeségből.
Elsőgazda volt az uradalomban s nyugodt értelmére
szívesen fölfigyeltek az urak is. A békét és az összetar
tást hirdette szakadatlanul s talán azért is áldotta az
Isten minden lépésében. Szál-ember volt sárga magyar
bajusszal s valahányszor nagyobb elhatározás előtt állt,
megállapodván, körülnézett a határban (legtöbbször az
erdő szélében vagy valamelyik halmon!), a földre tette
le kalapját s imádkozni kezdett halkan, mialatt a szel1*

